
Az elsősegélynyújtás
(Oktatási anyag letölthető: www.neomedical.hu)



Elsősegélynyújtás fogalma

Elsősegélynyújtás azon tevékenységek összessége, melyekkel a végleges
ellátást megelőzően, az egészségben hirtelen károsodott személy élete

megmenthető, állapotromlása megelőzhető.

Ilyen egészségkárosodás létrejöhet:

•balesetek következtében

•gyorsan kialakuló súlyos betegségek miatt

•régi betegségek súlyosbodása miatt

A képzés alapvető célja:

•a helyes szemlélet

•a célszerű magatartás

•a szükséges gyakorlati készség kialakítása



Az elsősegélynyújtás mint emberi és állampolgári kötelesség

Bárki nyújthat elsősegélyt a tőle elvárható módon, képzettségének megfelelően, 
ez egyúttal állampolgári kötelezettsége is. Btk.172. § (1) Aki nem nyújt tőle 
elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi 
épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.



Segítségnyújtás fokozatai:

• laikus elsősegély

• helyszínen lévő szakdolgozó

• körzeti orvos, ügyeletes orvos 

• mentők

• rendelőintézet, vagy gyógyintézet

Értelemszerűen nincs mindig minden lépcsőfokra 
szükség. Ezt a láncolatot rövidíti le a 
Mentőszolgálat, aki az életmentő és gyógyító 
eljárások személyi és tárgyi feltételeit 
összpontosítva már a helyszínen a beteg szakszerű 
és gyors, esetenként végleges ellátását képes 
biztosítani. 



Helyszínbiztosítás , helyszín biztonság! (SAJÁT MAGUNK VÉDELME)

Nyugodtan és gyorsan tájékozódjunk arról, hogy mi történt. 
Kérdezzük meg a szemtanúkat, vegyük szemügyre a helyszínt. 
Az alábbi kérdésekre keressünk választ: 

Ø Van-e további veszély?
Ø Van-e valaki közvetlen életveszélyben?
Ø Tud-e valaki segíteni a jelenlévők közül?
Ø Kell-e szakember segítsége?

A helyszínbiztosításához lehetőleg vonjunk be másokat is, 
sötétben és rossz látási viszonyok között használjunk  
világítóeszközöket.

Minden esetben törekedjünk arra, hogy a sérültet lehetőleg ne 
kelljen elmozdítani, ezt bízzuk szakemberre. 



Riasztó tünetek:

A jellemző tünetek egy része gyorsan, akár azonnal felismerhető (pl. bő 
vérzés, nagy fájdalom), bizonyos tünetek észleléséhez pedig a beteg 
vizsgálata szükséges (pl. légzéshiány).

- Nagy vérzés (a beteget nézd, ne a vér mennyiségét!)
- Nagy fájdalom
- Fulladás
- Görcsroham
- Eszméletlenség
- Légzés hiánya
- Sápadt-verejtékes beteg nagy mellkasi fájdalommal
- Terjedő bénulás

Ezen esetekben mielőbbi segítség kérése indokolt!!!



Mentőhívás
Mentőegység típusok



Mentők értesítése
112/104

• Bemutatkozás

• Mi történt?

• Hol történt?

(Hogyan lehet legkönnyebben 
megközelíteni a helyszínt? Tudja-e 
valaki várni a mentőt?)

• Hány sérült van?

• Szükséges-e műszaki mentés?



Mentőegység típusok

Mentőgépkocsi / KIM
• személyzete mentőápoló és gkv. 

vagy mentőtechnikus
• egészségügyi alapfelszerelés, KIM 

kocsi esetében többletfelszerelés



Eset / Roham

Ø személyzete orvos vagy mentőtiszt, mentőápoló, 
gépkocsivezető

Ø teljes orvosi és mentéstechnikai felszerelés és 
eszközpark

Ø gyermek és felnőtt ellátására egyaránt alkalmas



MOK (felnőtt-gyerek)
• „gyors beavatkozó egység”

• személyzete orvos vagy mentőtiszt és mentőtechnikus

• felszerelése azonos a rohamkocsiéval



Gyerek mentő - Koraszülött mentő
• személyzete gyermekintenzívterápiás szakorvos, neonatológus szakorvos és 

szakápoló, gépkocsivezető

• speciális felszerelések



Helikopter

• személyzete orvos, mentőtiszt, pilóta

• felszerelése azonos a rohamkocsiéval



Mentőmotor

• személyzete orvos vagy mentőtiszt

• felszerelése azonos a rohamkocsiéval

• eszközparkja kisebb

• fontossága gyorsaságában rejlik



ESZMÉLET, 
ESZMÉLETLENSÉG,

ÁJULÁS



Tudat:

A tudat állapotai személyesek, szubjektívek. A tudatnak annyi elmélete 
van, ahányan megpróbáltak foglalkozni vele, így a definícióját illetően 
egységes megegyezés nincs. 

Tudatunk funkciói: 
Ø önmagunk és környezetünk folyamatos követése (monitorozása)
Ø cselekedeteink kontrollja.

Az ember tudatát alkotják az észlelései, gondolatai, érzései egy adott 
pillanatban.



Módosult tudatállapotról akkor beszélünk, mikor a mentális működés megváltozik v. eltér 
a szokásosan átélt élményektől. Pl.: alvás, meditáció, hipnózis

Tudat zavarai:

• Zavartság

• Dühöngés

• Téves érzékelés, észlelés

• Téveszmék, eszmerendszerek



A tudatzavar okai:

•mérgező anyagok 

•alkohol, drogok vagy azok hiánya

•kóros anyagcseretermékek (pl.: cukorbetegség, májbetegség)

•magas láz

Következmények:

•kárt tehet magában és/vagy másokban

•nem tudja elhárítani a saját magát fenyegető veszélyeket



Az eszmélet:

A tudat funkció élettani, energetikai feltétele. Az eszmélet tehát feltétele a 
tudatnak.

Az eszmélet beszűkülésének fokozatai:

•Álmosság (somnolencia): meglassult, célzott elhárítási reakciók, ép agyi 
reflexek

•Aluszékonyság (sopor): fájdalomingerre nem célzott védekezési reakció

•Eszméletlenség: felszólításra, fájdalom ingere nem reagál, önkéntelen 
reflexek nem váltható ki, harántcsíkolt izomtónus nincs (rongybaba!)



1. AZ ESZMÉLETLEN BETEGGEL 
NEM TUDJUK FELVENNI A 
KAPCSOLATOT!

2. EGYSZERŰ, RÖVID, HANGOS 
KÉRDÉSEINKRE NEM 
REAGÁL!

3. AZ ALVÓ EMBERREL 
ELLENTÉTBEN NEM 
ÉBRESZTHETŐ!



Az eszméletlenség okai:

• agyi vérellátási zavar

• légzési elégtelenség

• anyagcsere betegség

• elektromos ártalom

• mérgezés

• agy bizonyos területeinek strukturális vagy funkcionális változása

• ezek kombinációja

A beteg vizsgálata:

1. megszólítás

2. bőringer

3. légzés vizsgálata



1. Megszólítás: egyszerű rövid kérdésekkel

„Jó napot! Segíthetek?” 

2. Bőringer, ingerek:

• két vállát óvatosan megrázzuk

• enyhe csípés

• pillareflex

• kéz az arc fölé emelése

3. Légzés vizsgálata: lásd újraélesztés



ESZMÉLETLEN BETEG ELLÁTÁSA, SZABAD LÉGÚT BITOSÍTÁSA
Az eszméletlen beteg légútjainak szabaddá tétele és szabadon tartása az
egyik legfontosabb feladat.

• bele kell nézni a beteg szájába, idegentestet, kimozdult műfogsort el 
kell távolítani kézzel

• ha hányadékot, nyákot, vért találunk, azt ujjunk köré tekert 
kendővel, ruhadarabbal, gézzel ki kell törölni

• 3 módszer közül választhatunk, amellyel szabad légutat 
biztosíthatunk

1. fej hátrahajtása
2. áll kiemelése
3. recovery position
4. „in-line légút” (trauma esetén)



Fej hátra hajtása



Esmarch- Heiberg- féle műfogás

• kezünk I-es ujját az áll felső 
részére tesszük

• kezünk II-es, III:-as ujját az alsó 
állkapocs alsó szárára, IV-es, V-
ös ujjunkat a felső szárra 
helyezzük

• a beteg fejét hátrahajtjuk
• az alsó állkapcsot erőteljes 

lefelé- előre irányuló mozdulattal 
eltávolítjuk az izületi árokból



RECOVERY POSITION

1. a beteg felénk eső karját könyökben 
behajlítva az arc mellé helyezzük

2. túloldali karját az előző kar irányába 
húzzuk, úgy hogy a beteg mellkasban 
átölelje saját magát

3. túloldali lábat térdben és csípőben 
megemeljük

4. a beteget erőteljes mozdulattal magunk 
felé fordítjuk

5. a felül lévő kart könyökben behajlítjuk, 
tenyerét az arc alá helyezzük, a fejet kissé 
hátraszegjük



A GÁBOR- FÉLE MANŐVER ÉS A RECOVERY POSITION 
ELLENJAVALLATAI

• nyílt mellkasi sérülés

• nyílt hasi sérülés

• gerinc, medence sérülés

• combcsonttörés gyanúja



GERINCSÉRÜLT LÉGÚT BIZTOSÍTÁSA
In line légút



ÁJULÁS
Az agy átmeneti vérellátási zavara miatt kialakuló, rövid eszméletvesztés

Okai lehetnek:
• hőpangás
• agyi keringési zavar
• ijedség
• szaghatás
• kardiális okok

Tünetei:
Ø sápadt, verejtékes 

kültakaró
Ø fokozódó rosszullétérzés
Ø elsötétedés
Ø gyengeség
Ø összecsuklás



Teendők: 

• fektetni a beteget
• ruházatát meglazítani
• légzés ellenőrzése 
• Trendellenburg- helyzet



LÉGÚTI IDEGENTEST

Tünetei:
• légzés nehezített, vagy teljesen akadályozott
• sípoló, hörgő légzés
• heves köhögés
• fuldoklik, nyakához kap



Teendők:

1. Erős köhögésre bíztatás
2. 5 x háti ütés
3. 5 x hasi lökés (ellenjavallatok: terhes nő, gyerek 1 év alatt TILOS, 

3 év alatt nem ajánlott)
4. Előző kettő felváltva míg ki nem jött vagy eszméletlenné nem vált
5. Eszméletlen betegnél 30 mellkaskompresszió

Nézz bele a szájüregbe!



Heimlich- manőver



Heimlich- manőver csecsemőkön



BELGYÓGYÁSZAT



CUKORBETEGSÉG

A hasnyálmirigy Langerhans- szigeteinek elégtelen 
működése által létrejövő anyagcserebetegség. Két 
mechanizmusa ismert, amely akár 
eszméletvesztéshez is vezethet:

1. Hypoglikemia: alacsony vércukorszint (Vc szint 
kisebb mint 4,5 mmol/l). A beteg gyógyszereit 
megkapja, de utána nem eszik, vagy lázas, 
hasmenéses betegsége van, esetleg hány. 



Tünetei:

• zavartság 
• egyre szűkülő tudat, eszméletlenség
• nyirkos, sápadt bőr
• fújó,pipáló jellegű légzés

Ellátás:
Kezdetben, amíg a beteg érdemi kontaktusba vonható,cukros
vizet itathatunk vele, esetleg kockacukrot elszopogathat. 
Eszméletlenség esetén biztosítsunk szabad légutat.



2. Hyperglikemia: Gyógyszeresen kezelt betegeknél ritka, oka tehát a 
rosszgyógyszerelés, vagy a kezeletlen betegség. Tünetei:

• száraz,meleg tapintatú, kipirult bőr

• aceton szagú lehelet

• zavartság

• egyre szűkülő tudat

• Kussmaul- légzés

Ellátás:

Elsősegélynyújtó érdemi ellátást adni nem tud, fontos a segítség kérés. 
Eszméletvesztés esetén a légútbiztosítás igen fontos.



EPILEPSZIA

Az agyvelő körülírt részéből kiinduló rohamos ingerkisülés okozza az 
epilepsziás rohamot. 

Okai:

• örökölt hajlam

• sérülés

• gyulladás

• vérzés

• tumor



Egy epilepsziás nagyrohamot sokszor szaglási, látási vagy hallási 
téves érzékelés vezet be (aura). A roham lefolyása következőképpen 
megy végbe:

1. a beteg hirtelen elveszti az eszméletét
2. elvágódik
3. sikolyszerű, vagy hörgő hangot ad
4. vázizomzat egésze megmerevedik
5. légzés átmenetileg leáll (ellilul)
6. a vázizomzat rángani kezd
7. légzés visszatér, ziháló lesz
8. beteg izomzata elernyed



A roham kb. 1-2 percig tart. Közben a beteg nyelvét elharaphatja, szája 
habozhat,vizeletét, székletét maga alá eresztheti. 4-5perc elteltével tudata tisztulni 
kezd, 20-30 perc múlva teljesen feltisztul.

Amennyiben a rohamok egymás után ismétlődnek, vagy nem szűnnek, status 
epilepticus-ról beszélük, amely életveszélyes állapot!!!

Ellátása:

• amíg a roham zajlik óvni kell a sérülésektől (lefogni szigorúan TILOS)

• ha lezajlott az roham, és még nem tisztult fel, szabad légutat kellbiztosítani

• halmozódó rohamok esetén mentőt kell hívni



Asthma bronchiale

A tüdő bronchusainak görcsét jelenti, ez váltjai ki a betegnél a 
fulladásérzést, és az elégtelen oxigénellátást. 

Tünetei:

• nehézlégzés kilégzéskor jelentkezik és megnyúlt

• a beteg présel hasizomból

• a beteg arca nyaka vérbő

• teltek felszínes vénái

• sípoló- búgó légzési hang hallható szabad füllel is



Teendők:

• ruházatát lazítsuk meg
• ültessük ülő, vagy félig ülő helyzetbe
• pszichés nyugtatás

• adjuk oda saját gyógyszereit (aerosolok)
• ha a roham 15- 20 perc alatt nem szűnik, hívjunk mentőt



Infarktus

A koronária erek elzáródását és a mögöttes terület elhalását jelenti. Életveszélyes 
állapot.

Rizikó tényezők:
Dohányzás, Stressz, Helytelen életmód-táplálkozás

Tünetei:
• Mellkasi nyomó fájdalom, mely típusosan a bal váll-karba sugárzik

• Sápadtság, verejtékezés, fulladásérzés

• Halálfélelem



Ellátás:

• Szigorú mozgástilalom , fektetés vagy ülő helyzet

• Saját gyógyszerét ha van adjuk oda

• Mielőbbi segítségkérés (104)

• Ha eszméletlen akkor légútbiztosítás

• Reanimációs készültség

• Ha van defibrillátor a közelben hozassuk a beteg mellé



Tüdőembólia

A tüdőkeringés elzáródásának következménye. Életveszélyes állapot!

Tünetei:
• Mellkasi szúró fájdalom

• Fulladás, verejtékezés

• Gallércianózis

• Nagyér elzáródás  esetén azonnali halál



Ellátás:

• Szigorú ágynyugalom (ülő helyzet, ha nem fullad fektetés)

• Mielőbbi segítségkérés (104)

• Ha eszméletlen akkor légútbiztosítás

• Reanimációs készültség

• Ha van a közelben defibrillátor hozassuk a beteg mellé



Tüdő ödéma

A balszívfél keringési elégtelenségének súlyosbodása következtében kialakult életveszélyes

állapot.

Tünetei:
• Fulladás

• Sápadt, verejtékes

• Szabad füllel is hallható szörtyzörelyek a  belégzésben

• súlyos esetben ödéma hab ürülése a légutakból



Ellátás:

• Pozícionálás (ülő helyzet)

• Ha van saját nitrát gyógyszere adjuk oda

• Mielőbbi segítség kérés (104)

• Ha eszméletlen akkor légútbiztosítás

• Reanimációs készültség

• Ha van defibrillátor a közelben hozassuk a beteg mellé



Stroke

Az agyi erek keringési elégtelenségének következménye, lehet elzáródás vagy vérzés.

Tünetei:

• Beszéde megváltozott (elkent)

• Magas vérnyomásérték lehet

• Kéz-láb gyengeség, bénulás (fél oldali általában)

• Mosolygáskor a beteg egyik szájzuga lentebb található

Ellátás:

• Fektetés

• Mielőbbi segítségkérés (104)

• Eszméletlen betegnél légútbiztosítás



Allergia

Szervezet reakciója egy külső allergiát okozó anyaggal szemben. Csak a súlyos 
tüneteket okozó allergia életveszélyes!

Tünetek:
• Bőrpír, súlyos esetben test szerte csalánkiütés 

• Viszketés

• Fulladás érzés, gombócérzés a torokban



Ellátás:

• Enyhe helyi tünetek esetén fenistyl gél, borogatás, esetleg Ca pezsgőtabletta 
(ami csak a legtöbb esetben placebo!!! NEM kell minden csípésnél 
bevenni!!!!)

• Súlyos tünetek esetén mielőbbi segítségkérés (104)

• Eszméletlen betegnél légútbiztosítás

• Reanimációs készültség
• Ha van defibrillátor a közelben hozassuk a beteg mellé



Lázgörcs

A szervezet hő központjának válasza a magas testhőmérsékletre, gyermekeknél fordul elő.
Tünetek:

• Magas láz
• Eszméletvesztés, görcsroham
A görcsroham után a gyermek magához tér, többnyire egy ideig meglassult viselkedés
jellemzi.

Ellátás:
• Lázcsillapítás (hűtőfürdő, gyógyszer)
• Görcsroham alatt sérüléstől való védelem, ha van diazepám oldat rectálisan
• Roham után míg eszméletlen légútbiztosítás
• Mielőbbi segítségkérés (104)


